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 : امللخص

=دف هذه الدراسة إىل إبراز إحدى التجارب الرائدة عامليا يف تقوية وتعزيز بنيتها التحتية من خالل االعتماد على الشراكة بني      

القطاعني العام واخلاص، وهي تركيا، وقد توصلت الدراسة إىل أن التجربة الرتكية يف جمال البىن التحتية، من أجنح التجارب العاملية 

إقامة مشاريع عمالقة يف قطاع النقل والصحة وغريها سواء من قبل شركات حملية تركية أو شركات أجنبية، وقد حبيث متكنت من 

االستثمارات من جهة، وقوة  أثبتت هذه الشراكة فعاليتها، فتعترب تركيا من الدول املتقدمة يف جمال هذه الشراكة من حيث حجم

  أخرى.وفعالية البىن التحتية املقامة من ناحية 
  

 بىن حتتية، تقاسم املخاطر، عقود بوت، عقود شراكة، مشاريع عمالقة برتكيا. الكلمات املفتاحية: 

Abstract :  
    The importance of the study is demonstrated by the need for qualified infrastructure 
to achieve the desired development in the economic and social fields of life in all its 
branches. This requires the participation of the public and private sectors in achieving 
this. The study aims to highlight one of the world's leading experiments in strengthening 
and strengthening its infrastructure from The study found that the Turkish experience in 
the field of infrastructure is one of the most successful international experiences, so that 
it was able to establish giant projects in the transport sector, health and others, whether 
by local Turkish companies or This partnership has proved its effectiveness. Turkey is 
one of the developed countries in terms of volume of investments on the one hand and 
the strength and effectiveness of the infrastructure on the other. 
 
Key Words: BOT contracts, Infrastructure, Mega projects in Turkey, Partnership 
contracts, Risk sharing. 
JEL Classification : F23 ; H11 ; L9 ; R42 
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   :قدمةامل

 طبيعة كون عن فضال كبرية، وميزانيات ضخمة مبالغ األمر غالب يف التحتية البىن يف االستثمار يتطلب     

 وتتكفل الربامج هذه بتسطري الدولة الغالب تقوم ففي لذلك أساسي، بشكل للدولة املضافة بالقيمة ترجع خمرجاته

املشاريع  هذه مثل يف االستثمار يستطيع ال األخري هذا أن اخلاص، أي القطاع دون والصيانة والتسيري باإلنفاق

 املشاريع متويل على بقدر=ا تتميز فالدولة. بعضها يف العائد أو اخنفاض التكاليف الرتفاع بصفة منفردة، إما

 التكاليف، ختفيض ناحية من املالية األوراق سوق قبل من على مؤسسا=ا ضغط وجود عدم جانب إىل الضخمة

 فعالوة على أخرى جهة ومن جهة من هذا اإلفالس، خطر النعدام امليزانية على قيود عدم وجود إىل باإلضافة

   االجتماعية. أفضل باجلوانب بشكل بالتكفل =تم فالدولة واالقتصاد، للصناعة القاعدي البناء على الرتكيز

تعانة به إال أن حتقيق تنمية شاملة متس كافة جوانب الدولة تستلزم تعاونا بني القطاعني العام واخلاص، اليت يتم االس

إلجناز جزء من املشاريع األساسية يف القطاعات الرئيسية كالنقل والصحة والطاقة، وهذا ما عملت عليه تركيا يف 

تنفيذ براجمها وخططها املوضوعة للتنمية خالل العقدين املاضيني، وانطالقا من ذلك تظهر إشكالية الدراسة املتمثلة 

عتمادها على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف إقامة مشاريع "ما مدى جناح التجربة الرتكية يف ا :يف

  البنية التحتية؟

  

  مدخل مفاهيمي للبنية التحتية .1

 :تعريف البنية التحتية .1. 1

مل يتم حتديد تعريف موحد للبنية التحتية، وإمنا خيتلف ذلك باختالف ا�ال املستعمل فيه، فالبنية التحتية لدى      

غري البنية التحتية لدى علماء االجتماع أو القانون، وفيما يلي سيتم تقدمي بعض التعريفات من علماء االقتصاد، 

"كل ما يتضمنه النشاط الذي يدرج ضمن أنشطة  :فإن البنية التحتية هي "كوتنر"حسب  :وجهة النظر االقتصادية

  :رأس املال اإلجتماعي الثابت، وهي

 النمو الصناعي. لتحفيز مسبقا شرطا وتعترب ضرورية خدمات تنتج صناعات تتضمن أ�ا •

 تنتج أن جيب هذه اخلدمات من تنتج اليت الطاقات فإن لذلك واالنتقال، التحرك بطيئة املنتجة اخلدمات أن •

 ذا=ا. الدولة داخل

 فرتات واستغراقها الذي تستهدفه النطاق مثل اخلصائص، ببعض تتميز اخلدمات هلذه املنتجة الطاقات أن •

 )76، 2015(بن زاوي وسالطين، عادية". غري بصورة معمرة وأ�ا التجهيز، يف طويلة

 أن تتوفر جيب اليت واخلدمات والشبكات املنشئات "جمموعة :الدويل فيعرف البنية التحتية بأ�ا البنك أما     

بكفاءة، وتشكل  واالجتماعي االقتصادي النشاط ممارسة وجودها دون ميكن ال واليت احلضرية واملناطق باملدن

  .)10، 2006(صاحل،  احلكومة". تقدمها احتكارية طبيعة ذات األحيان بعض ويف وخدمات، منتجا=ا سلعا
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 الدولة تتوىل اليت اخلدمات جمموع"البنية التحتية هي  :يف وقتنا احلايل فيعد األكثر مشوليةأما التعريف التايل      

 كجمع العمالة الكثيفة، على تعتمد اليت اخلدمات إىل إضافة وتشغيلها، تشييدها تتوىل اليت تقدميها، واملنشآت

 احلديدية والسكك واملوانئ الطرق واملطارات من التحتية البنية وتتشكل العامة، النقل خدمات وتقدمي النفايات

 لصحيا والصرف الطبيعي الغاز وشبكات وشبكا=ا، توليد الكهرباء وحمطات وشبكا=ا، الشرب مياه وحمطات

  .)115، 2010.( علي وعلي، "والتعليم واإلسكان الصحية اخلدمات إىل ومرافقها، باإلضافة واالتصاالت

  :خصائص مشاريع البنية التحتية .2. 1

  )12- 09، 2015(صالح،  :من بني أهم اخلصائص املميزة ملشاريع البنية التحتية نذكر     

 ويتحقق لتنفيذها، األموال النقدية رؤوس من كبرية عادة كميات تتطلب حيث :ارتفاع الكثافة الرأمسالية  .أ

 ارتفعت وكلما نسبيا، املخاطرة احمليطة ¢ا مرتفعة درجة جيعل الذي األمر نسبيا، طويلة زمنية فرتات على منها العائد

 االسرتداد. فرتة طول رأس املال، مما يؤدي إىل دوران معدل قل املستثمر املال رأس كثافة

التكاليف،  تناقص أو احلجم غلة تزايد ظاهرة هذه املشروعات بوجود حيث تتسم :احلجمظاهرة تزايد غلة   .ب

 اإلنتاج زيادة معدالت بسبب تنشأ الوفورات واخلارجي. هذه الداخلي بنوعيها بالوفورات يسمى ملا نتيجة تنشأ اليت

التكاليف ويسمح  يف متوسط ينقص التحتية، وال سيما يف مراحل نشأ=ا األوىل. ما البنية مشروعات يف واالستثمار

 نفسه. الوقت يف اخلدمات مستوى التحتية ورفع البنية خدمات أسعار أو أجور بتخفيض

يعرف احملتكر بأنه املنتج الوحيد للسلعة أو اخلدمة واليت ال بوجد هلا بدائل، وما  :ظاهرة االحتكار الطبيعي  .ج

 هذه املشروعات يف تتم اليت الفنية التجديدات هي التحتية البنية يزيد من ظاهرة االحتكار الطبيعي يف مشروعات

 للتجزئة. القابلية وعدم الرأمسالية الكثافة بارتفاع تتسم

 التحتية البنية مشروعات فإن االقتصادية التنمية علماء حسب :للتجزئة التحتية البنية مشروعاتة قابلي عدم  .د

املشروعات وحاجتها لرؤوس أموال ضخمة.  حلجم األدىن احلد لضخامة راجع غري قابلة للتجزئة، وذلك تكون

 اخلارجية الوفورات من لالستفادة اإلنتاج جماالت مجيع يغطي استثماريا برناجما هناك يكون أن الضرورة وعليه فمن

 املشاريع. هذه إجناز تكاليف تقليل، و التنموية للمشاريع

تقدم  فهي اإلنتاج، عمليات يف التحتية البنية بدور األمر يتعلق وهنا :اهليكلي للتغيري أداة التحتية البنية  .ه

 من الطرقات جيدة شبكة توفر فمثال األخرى، الصناعات خمتلف عليها تقوم وسيطة سلع شكل يف خدمات

 السلع ونقل مراكز اإلنتاج، بني األولية املواد نقل عمليات تسهيل شأنه من واملطارات واملوانئ احلديدية والسكك

 التكاليف بتدنية سامهت هذه احلالة يف النقل لقطاع التحتية فالبنية االستهالك، ومراكز اإلنتاج مراكز بني النهائية

 السلع واخلدمات. تنافسية من يزيد سوف ما وهذا األرباح يف الزيادة وبالتايل

 الكبرية املشاريع التنموية تواجه اليت املشاكل أهم من :اإلجناز الالزم التمويل توفري على االقتصاديات قدرة  .و

 كفاءة أكثر تكون جيب أن ذلك والالزم، وعلى الكايف بالقدر التمويل توفر هي التحتية البنية مشروعات مثل
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 عدم إىل ذلك يف السبب املشاريع، ويرجع هذه إلجناز النامية االقتصاديات يف كبرية عقبة يشكل ما وهذا وإنتاجية،

 الكافية. تعبئة املدخرات على االقتصاديات هذه قدرة عدم بسبب الكايف التمويل توافر

أي ذات نفع مجاعي وال ميكن استبعاد أحد من االستفادة منها، وهلذا خيفق  :البنية التحتية ذات نفع عام  .ز

 السوق يف توفريها ويتوجب على الدولة أن تتدخل يف تأسيسها وتوفري خدما=ا.

 هذه أن كما إلجنازها، طويلة زمنية مشاريع البنية التحتية فرتة تستغرق :طول مديت اإلنشاء واالستغالل  .ح

هذه  يف الرحبية معدل فإن السبب وهلذا واإلنتاج، التشغيل فرتة أي االستغالل فرتة بطول املشروعات تتسم

  طويلة. تكون املال رأس اسرتداد ومدة منخفضا يكون املشروعات

  :أسباب تدخل الدولة يف مشاريع البنية التحتية .3. 1

تعترب البنية التحتية من املشاريع اليت تدخل ضمن ما يعرف باملشروعات العامة، واملقصود بذلك أن الدولة هي      

املسؤول األول عن إنشائها، وال ميكن للقطاع اخلاص إال املسامهة فيها بنسبة حمددة، وذلك يرجع إىل عدة عوامل 

  )36-35، 2004(حجازي،  :منها

 على الدول تعمل بعض أن حيث للدول، العامة النفقات متويل مصادر بأحد األمر ويتعلق :متويليةأسباب   .أ

 وإدارة بإنشاء من الدول كثري قيام ذلك على مثال وأحسن العامة، واخلدمات السلع بعض وتوفري إنتاج احتكار

 مكاتبها. تأجري عمليات خالل من مهمة مالية عوائد حتقق واليت واملطارات املوانئ

والذخائر،  األسلحة صناعة مثل اهلامة الصناعات بعض على الدولة بسيطرة األمر ويتعلق :إسرتاتيجية أسباب  .ب

 األمن الوطين. على للحفاظ وذلك الصناعات هذه مبثل اخلاص القطاع قيام تقتضي عدم العامة فاملصلحة

 على قادرة غري الفئات تكون فهذه والضعيفة، احملدودة الدخول بذوي األمر ويتعلق :اجتماعية أسباب  .ج

تكلفة اإلنتاج، مثل  من أقل بأسعار أو جمانا هلم بتوفريها الدولة فتقوم واخلدمات، السلع بعض من االستفادة

 أل�ا ال حتقق الرحبية املرجوة. هذه احلالة ال يستثمر يف هذه ا�االت يف اخلاص القطاعخدمات التعليم والصحة، ف

 األمثل للموارد التخصيص خالل من ورفعها االقتصادية الكفاءة حتقيق الدول حتاول :أسباب اقتصادية  .د

 من حماولة احلد خالل من االقتصادي االستقرار على احملافظة أخرى جهة ومن جهة، من االقتصاد يف املتاحة

 واالنكماشية. التضخمية الفجوات

 

  ماهية الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص .2

  :بني القطاعني العام واخلاصتعريف الشراكة  .1. 2

لقد تناولت كل هيئة دولية موضوع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مبا يتناسب مع مبادئها، ووضعت هلا      

  )39-38، 2015(صالح،  :تعريفا حمددا، ومن بني جمموع هذه التعريفات نذكر
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 للقطاع اخلاص تسمح اليت الرتتيبات واخلاص متثلالعام  القطاعني بني "الشراكة :تعريف صندوق النقد الدويلأ. 

 عدة الشراكة يف وتدخل احلكومة، خالل من تقليديا تقدم كانت واليت التحتية البنية وخدمات أصول بتقدمي

 والسجون واملدارس وتشغيل املستشفيات بناء يف ترتكز ما وغالبا واالجتماعية، التحتية االقتصادية للبنية جماالت

 املياه والكهرباء". وحمطات واملوانئ واملطارات الطرق إنارة وشبكات نفاقواأل والطرق

 طويلة األجل التعاقدية العالقة تشري إىل واخلاص العام القطاعني بني "الشراكة :تعريف بنك التنمية اآلسيويب. 

 تقدم كانت التحتية، واليتالبنية  وخدمات مشروعات وتشغيل وتنفيذ وتصميم متويل جمال يف بني هذين القطاعني

 القطاع العام". طرف من تقليدي بشكل

 بني القطاعني املشرتكة واألنشطة واخلاص التعاون العام القطاعني بني الشراكة"يقصد ب :تعريف األمم املتحدةج. 

 بالطريقة وذلك معا، القطاعني مستخدمة لكال واإلمكانيات املوارد تكون وحبيث الكربى، املشروعات تنفيذ بغرض

 شريك". لكل األمثل التوازن رشيدة لتحقيق بينهما بطريقة واملخاطر املسئوليات اقتسام إىل تؤدي اليت

  :مربرات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .2. 2

(إدارة  :إن جلوء الدولة (القطاع العام) إىل عقد شراكات مع القطاع اخلاص يعود إىل عدة أسباب منها     

  )07، 2010الدراسات االقتصادية واملالية، 

 مبفردها. املستدامة التنمية حتقيق علي احلكومة قدرة عدم •

 املشاريع. تكلفة لتخفيض الفرصة أتاح املتسارع واالقتصادي التقين التغيري •

  النمو. معدالت واخنفاض املتزايدة املنافسة ضغوط •

 تنفيذها، يتطلب اليت تعدد املشاريع بسبب العام القطاع لدى كنولوجيةوالت والبشرية املالية املوارد حمدودية •

 .الشركاء بني االلتزامات تبادل خالل ا�االت من هذه بني املنافسة حدة ختفيف على الشراكة وتعمل

 من املقدمة بتحسني اخلدمات املواطنني ومطالبة االجتماعية لربامج التنمية املخصص التمويل موارد تقلص •

 احلكومية. املؤسسات

  .املستمرة لألموال أعلى قيمة العام، وحتقيق للصاحل خدمة القرار اختاذ يف التوسع •

 .العقالين العمل تقسيم وعلى املقارنة امليزة على االعتماد خالل من والكفاءة الفاعلية زيادة •

 .العالقة ذات املشاكل طبيعة تتطلبها متكاملة حبلول املتعددين الشركاء تزويد •

  :خصائص وأمهية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .3. 2

  )27، 2012(الفيهيوي والوادي،  :من بني أهم ما مييز هذه الشراكة نذكر     

 بالتفاهم املشرتكة تسمح املرجعيات من أدىن حد حول االتفاق من البد أي املشرتك، والتعاون التقارب •

 . املتعاقدة لألطراف العليا باملصلحة واالعرتاف

 . املتعاملني بني التكافؤ عالقات •
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 . املشرتكة األهداف حتقيق يف احلركية اصيةاخل •

 . تكنولوجي نقل أو تقدمي خربة خالل أيضا من بل يف رأس املال، حصة تقدمي على الشراكة تقتصر ال •

 بالتعاون. املعين واملشروع بالنشاط املتعلقة واملمارسات القرارات تنسيق •

 من نوع حتقيق إىل أن تؤدي ينبغي واليت بالتعاون املعين النشاط جمال يف األقل على املتعاملني أهداف التقاء •

  .التكامل

  )25- 24، 2012(الفيهيوي والوادي،  :واخلاص فيما يلي العام القطاعني الشراكة بني أمهية إجياز وميكن

 . جديدة عمل فرص االقتصادي، وخلق الوضع تصحيح •

 .االقتصادية الوطنية العجلة يف اخلاص القطاع دور تعزيز خالل من مرتفعة منو معدالت حتقيق •

 . التحتية البنية مشاريع يف وخاصة احلكومة عن التمويلية األعباء ختفيف •

 .اخلاص القطاع من االستثمارات جذب خالل من احلكومة من املقدمة اخلدمات حتسني •

 التنموية. باملستويات واالرتقاءاحلكومة  على االستثمار خماطر ختفيف •

 .األساليب باستخدام أحدث االقتصادية للمشاريع األمثل واالستغالل اإلدارة •

 .القطاعني العام واخلاص بني األدوار توزيع إعادة •

 . أنشطتهم اإلنتاجية وتطوير السكان عيش مستوى حتسني •

  :أهداف ومتطلبات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .4. 2

ربط الشراكة بني القطاعني العام واخلاص للقيام بتنفيذ ومتويل مشروعات متعددة يكون بغرض حتقيق  إن     

  )06، 2010(إدارة الدراسات االقتصادية واملالية،  :جمموعة من األهداف، نذكر منها

 على الرتكيزذلك  من بدال تستطيع حبيث العامة، واخلدمات التحتية للبنية التشغيل من احلكومة نشاط تغيري •

 التحتية، مع مراقبة البنية ومشروعات ألهداف األولويات التحتية، ووضع البنية السياسات العامة لقطاع وضع

 .اخلدمة وتنظيم اخلدمات مقدمي

 املخاطر. حتمل يف وإشراكه العامة، اخلدمات جمال إىل اخلاص القطاع وكفاءات اإلدارة إدخال •

التكلفة  أساس على للعميل األمثل السعر مبعىن العام، باإلنفاق يتعلق مافي النقود مقابل أفضل قيمة حتقيق •

 املشارك. يتحملها اليت واملخاطر املقدمة، اخلدمة وجودة العقد، مدة مدار على

 احملددة. وبامليزانية احملدد الوقت يف االستثمار مشروعات تنفيذ •

 الفعالني. التشغيل غري أو للصيانة نتيجة العامة للخدمات الضرورية واملنشآت األصول تدهور تفادي •

 والصيانة. والتشغيل لألصول بالنسبة املشروع تصميم على االبتكارات إدخال •

نقل املخاطر اليت ميكن إدار=ا أفضل بواسطة القطاع اخلاص (التصميم واإلنشاء والتمويل والصيانة) بعيدا عن  •

 املوارد احملدودة للحكومة.
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  )17-16، 2016(مرابطي،  :بني القطاعني العام واخلاص تستلزم وجود عدة عوامل منهاإن قيام شراكة فعالة 

 وجود القومي يشجع على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مع املستوى على قوي سياسي وجود دعم •

 أطراف الشراكة. لدى املتوفرة والضعف القوة نقاط على مبين للمشاركة واقعي مشرتك تصور

خمرجات  على مبين للمشروع جيد عمل التعاقد حيث أن وجود إطار قبل املشروع جلدوى صارم حتليل •

 .اخلدمة إتاحة مقابل املطلوبة الدفع توفري وحدات حتمل على احلكومة قدرة من يسمح بالتأكد واضحة،

 . املخاطر السياسية عن فضال والتجاري الفين اجلانبني لكال ملخاطر املشروع مفصل حتليل •

 وتنافسية. وشفافة البناء جيدة تعاقدية توفر عملية •

 .اخلاص من القطاع املتقدمني جانب ابتكارية من حلول قبول العام يف القطاع عميل رغبة •

 .الزمن مدى على املشروع متطلبات يف معينة ويتحمل تغيريات تفصيلي يتسع وجود عقد •

 . التشغيل مرحلة يف لألعمال اخلاص، ومتابعة القطاع مقاول على وحرفية فعالة رقابة •

 .املشاركة يف القطاع اخلاص من واضحة رغبةمع  جدا صغرية تكون املناسبة، فال املشروعات اختيار •

 خملص وفريق واضح للمخرجات، توصيف العمل مع �ال واضحة اجليد، حيث جيب توافر دراسة اإلعداد •

 . ناجح لتعاقد واخلربات الكافية القدرات لديه للعمل

 . خربة ذوي أخصائيني من ومايل وفين مناسب قانوين استشاري دعم •

 :أنواع (أشكال) الشراكة بني القطاعني العام واخلاص .5. 2

إن اإلطار الذي تأخذه الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ال ميكن حصره يف شكل واحد، حيث ختتلف       

التمويل واملخاطرة واإلجناز وغريها، وميكن إجياز شروط الشراكة ونوعها حسب درجة حتمل كل طرف ملسؤوليات 

   :أهم أشكال الشراكة بني القطاعني فيما يلي
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  "أنواع الشراكة املمكنة بني القطاعني العام واخلاص" :01اجلدول رقم 

  عيوwا  مزاياها  تعريفها  الشراكة

عقود 

  اخلدمة

أو  صيانة ألنشطة تعاقدات إبرام تتضمن

 مدة اخلاص، تكون القطاع مع معينة تشغيل

 ستة بني وقصرية ترتاوح حمددة هذه العقود

  سنتني. إىل أشهر

 معايري من جمموعة العام القطاع حيث يضع

 العطاءات، تقييم للنشاط، وأسس األداء

 ودفع رسوم املتعهدين، على واإلشراف

على  حتدد واليت للخدمة، عليها متفق

 الوحدة، تكلفة أساس على أو إمجايل أساس

 مثل عديدة خدمات لتقدمي، غريها أو

 شبكات وجتديد وإحالل إصالح وصيانة

 وصيانة تشغيل أعمال أو الشرب مياه

وغري  الصحي، الصرف مياه حمطات رفع

  ذلك.

 املنافسة لدخول الفرص توفري -

 من مع أكثر التعاقد خالل من

  اخلواص. من شريك

القطاع  خربة من االستفادة -

 الفنية، مما النواحي يف اخلاص

مهامه  يركز على املرفق جيعل

  .األساسية

 قصرية فيزداد تكون العقد فرتة -

 يشجع املقاولني، ما بني التنافس

 كفاءة على حتقيق العمل على

  تكاليفال األداء وختفيض

التشغيل والصيانة  أعباء تظل -

 االستثمارات الرأمسالية ومسئولية

 بتشغيل املرتبطة التجارية واملخاطر

 القطاع عاتق على املرفق، بكاملها

  العام.

 خربة جناحها على يعتمد -

 كما تقوم باألعمال، اليت الشركة

 مباشرة على تؤثر هذه العقود قد

 عمالة وجتعلهم التشغيل عمالة

 يتم مل إذا احلاجة عن زائدة

  االستعانة ¢م يف العمل.

أسلوب 

  اإلدارة

القطاع  العام مع القطاع بني االتفاق يتم

 مؤسسات من مؤسسة إلدارة اخلاص

 تتحول فقط احلالة هذه العام. ويف القطاع

 وليس الشركة اخلاصة إىل التشغيل حقوق

على  اخلاص القطاع وحيصل امللكية، حقوق

 هذه ربط وميكن خدماته، مقابل رسوم

 تبقى كما أدائها، أو الشركة الرسوم بأرباح

 نفقات عن مسئولة املؤسسة العمومية

 مدة العقد ما وترتاوح التشغيل واالستثمار.

  سنوات. 05 إىل 03 بني

 تريد اليت يف احلاالت يستخدم -

 شركات الدولة تنشيط فيها

 إدارة بإدخال طرق وذلك خاسرة،

قيمة  رفع أجل من اخلاص القطاع

 حني وأسعارها الشركات هذه

  البيع.

 نظر وجهة من الرئيسية امليزة -

 باالحتفاظ هلا أنه يسمح الدولة،

حل  من ميكنها أنه بامللكية، كما

 على باحلصول اإلداري القصور

 ويف اخلربات اإلدارية، أحسن

استخدام  يف نفسه التحكم الوقت

 عقد خالل من هذه اخلربات

  اإلدارة.

اخلاصة  اإلدارة ازدواجية -

مع  فاملتعاقد العامة، وامللكية

 حيث املخاطر ال يتحمل الدولة

 نامجة خسائر أي الدولة تتحمل

 وتلتزم الشراكة. عمليات عن

 يف ظل اشرتاطات احلكومية اجلهة

 أو بسداد مقابل العقود هذه

 اخلاص إىل القطاع اإلدارة أتعاب

 أو حمددة وثابتة شكل أتعاب يف

 املشروع. أرباح من نسبة يف شكل

  

أسلوب 

  اإلجيار

 ماليا مبلغا يدفع خاص متعهد يستلزم وجود

مقابل حق خالص لتشغيل  عام ملالك

دون  التشغيل نفقات توفري -

  املشروع. ملكية عن التخلي

 مللكية حتويل ال يتم طاملا -

الشركة  لدى األصول فليس
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متويل  عن املسؤولية دون إنتاجية تسهيالت

 كافة حتمل مع الرئيسية، االستثمارات

العام  املالك املخاطر التجارية. ويظل

 الثابتة األصول يف االستثمار عن مسئوال

 اخلاص فتقع عليه القطاع أما وخدمة الدين،

 العامل. والفرتة املال رأس متويل مسؤولية

  سنوات. 10 إىل 6 بني ما ترتاوح

سنوي  دخل على احلصول -

   السوق. ملخاطر التعرض بدون

 والتحويالت الدعم وقف -

 عن العبء خيفف املالية، مما

  املوازنة

 القطاع العام مع املتعاقدة اخلاصة

 أكثر األصول قيمة لرفع حوافز أية

 عائد هلا يضمن الذي احلد من

  التأجري. فرتة مناسب خالل

أسلوب 

  االمتياز

أحد  اخلاص للقطاع احلكومة مبوجبه متنح

إليه،  والتطوير التشغيل حقوق فتنتقل أصوهلا

 إيرادات احلكومة، وحتدد إىل األصول وترجع

 تغطية له يضمن االمتياز بشكل صاحب

 واستهالك الديون وخدمة التشغيل نفقات

 العقد عادة بني استثماراته. وترتاوح فرتة

  عاما. 30 إىل 15

 يف أن تكمن األساسية امليزة -

 يبقى املسئول االمتياز صاحب

النفقات الرأمسالية  عن

 األعباء خيفف مما واالستثمارات

  الدولة.  عن املالية

مستثمرين  يف إجياد صعوبات -

لبعض  الكبري للحجم نظرا

هذا  يتطلبها اليت االستثمارات

  العقود. من النوع

أسلوب 

BOT  

الدولة إىل القطاع اخلاص، مبوجب  تعهد

مبقتضاه هذا األخري،  يلتزم بينهما يربم اتفاق

 الطابع ذات التحتية البنية بتصميم وبناء

االقتصادي،  ويرخص للقطاع اخلاص 

 بنفسها وتشغيله هذا املشروع أصول بتملك

 تشغيل عائد ويكون طريق الغري، عن أو

 من ميكنها على حنو هلا خالصا املرفق

 ربح وحتقيق هامش املشروع تكلفة اسرتداد

القطاع اخلاص  ويلتزم الرتخيص، مدة طوال

ملكية أصول املشروع إىل الدولة عند  بنقل

�اية الرتخيص باألوضاع والشروط املتفق 

  عليها.

من  أيا تتحمل ال الدولة -

 اليت اإلنشاء والتشغيل تكاليف

املشروع، وال تكون جمربة  يتطلبها

على حتمل املخاطر التجارية 

  املرتبطة به.

 من كفاءة القطاع العام يستفيد -

يف التسيري، مع  اخلاص القطاع

استفادته من التكنولوجيا احلديثة 

 العام يتحمل القطاع ال غالبا واليت

  .تشغيلهاعلى  القدرة

من  النمط هذا على يعاب -

 االستثمارات حجم الشراكة

 لتنفيذها، فعموما الالزمة واألموال

 ال من املشاريع اخلدمية العائد

 السلمية حبجم التكاليف يكون

  املشاريع. تتطلبها تلك اليت

)، "دور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص 2014/2015حممد صالح ( :من إعداد الباحثني بناء على :املصدر

يف رفع عوائد االستثمار يف البىن التحتية لالقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية "، أطروحة دكتوراه علوم 

  .44-39 :اجلزائر، ص ص -الشلف  –يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي 
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  مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف تركيا .3

 :وضعية البىن التحتية يف تركيا .1. 3

إن منوذج الشراكة بني القطاع العام واخلاص مستخدم على حنو واسع يف أرجاء تركيا ملشروعات البنية التحتية      

عاملية، حتصلت تركيا على ثاين أعلى ترتيب يف مشاركة ، حيث بعد تدعيم بنيتها التحتية احلديثة مبشروعات والطاقة

تأيت تركيا الثانية بعد ف .2015القطاع اخلاص حسب إصدار قاعدة بيانات البنية التحتية يف البنك الدويل لسنة 

دولة ناشئة، حيث بلغت قيمة املشروعات الرتكية اجلديدة وعددها سبعة  139الربازيل يف الدراسة اليت تناولت 

 12.5واليت تتضمن خصخصة مصانع الطاقة وإنشاء طرق سريعة جديدة ومواين جديدة، استثمارات بقيمة  عشر،

  )http://www.invest.gov.tr ،2015مليار دوالر أمريكي. (

ونتيجة لسلسلة االستثمارات اليت قامت ¢ا تركيا يف إطار التطوير املخطط له، فقد جنحت يف امتالك بنية حتتية قوية 

تلف ا�االت ساعد=ا على الوصول إىل حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية املسطرة، حيث متكنت تركيا يف خم

 73147إىل  2005ميجاواط يف عام  38843يف جمال الطاقة الكهربائية مثال من رفع مقدار القدرة املبذولة من 

 إليه تسعى الذي اهلدف حتقيق يتم حىت النمو معدالت يف زيادة حدوث القطاع ويتوقع. 2015واط يف عام  ميجا

 املئوية الذكرى يوافق الذي  2023 عام حبلول ميجاواط 120000  إىل املبذولة املقررة القدرة بوصول احلكومة

فقد ) IMD World Competitivenessووفقا ملعطيات مركز التنافسية العاملي ( الرتكية. اجلمهورية لتأسيس

فيما يتعلق مبستوى الكفاءة والفعالية يف البنية التحتية اخلاصة بالطاقة  10على  5.96حتصلت تركيا على نقطة 

  الكهربائية، وهو ما يعد معدال مقبوال جدا مقارنة مبسرية التنمية املنطلقة يف تركيا. 

إىل  2015أما البنية التحتية املتعلقة بوسائل االتصال، فقد وصل عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف احملمول سنة 

مليون مشرتك يف خدمة اخلط الثابت، بينما بلغ عدد املشرتكني يف خدمة  11.5مليون نسمة مقابل  73.7

  مليون. 48.6مليون نسمة، واملشرتكني يف شبكات االنرتنت واسعة النطاق  39.1االنرتنت على اهلاتف احملمول 

مدى وفاء تكنولوجيات االتصاالت فيما خيص  10على  7.55هذه األرقام مسحت لرتكيا باحلصول على 

(التقنيات الصوتية والبيانات) مبتطلبات العمل التجاري، وفقا ملعطيات مركز التنافسية العاملي، متجاوزة بذلك 

العديد من االقتصاديات املتقدمة يف العامل كأملانيا، روسيا، إيطاليا، أسرتاليا وغريها، وهو ما جعلها يف مركز مريح 

مزيد من االستثمارات يف هذا ا�ال من جهة، ومن جهة أخرى االستغالل األمثل هلذه التقنيات  جدا ومشجع على

  يف تطوير العمل التجاري واالقتصادي بالبلد.

 بـ 55 املطارات عدد وبلغ نسمة، مليون 182 من أكثر 2015 سنة تركيا يف جوا املسافرين الركاب عدد بلغ كما

 كلم  66244 الطرق شبكة طول بلغ بينما مومسيا. مطارا 14و العمل متواصل امطار  25 بينها دوليا مطارا 39

 بينما باملقاطعات)، خاصة طرق كلم  32740و وطنية، سريعة طرق كلم  31215 سريعة، طرق كلم  2289(

 قطارات كلم  1213و التقليدية للقطارات كلم  11319 منها كلم  12532 احلديدية السكك شبكة طول وصل
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 مستوى على السادسة املرتبة تركيا احتالل يف السرعة فائقة القطارات شبكة يف اهلائل التوسع ويساهم .السرعة فائقة

 بني ومن لديها. السرعة فائقة القطارات سري خط طول حيث من العامل مستوى على الثامنة واملرتبة أوروبا قارة

 معا السرعة وفائقة السريعة طاراتالق خطوط طول بإمجايل الوصول هو حنوها تركيا تسعى اليت األهداف

 احلصول من تركيا مكن ما وهو  .2035  عام حبلول كم  18000 وإىل 2023 عام حبلول كم  12000 إىل

 ملركز وفقا واخلدمات البضائع توزيع خبطوط اخلاصة التحتية البنية يف الكفاءة مستوى يف 10 على 7.19 على

  ).http://www.invest.gov.tr ، 2017( العاملي. التنافسية

 واالتصال، النقل لوسائل التحتية البنية يف تركية لرية مليار  253.3 مبلغ  2015و  2003 بني تركيا استثمرتو 

  والعام. اخلاص القطاع بني املنعقدة الشراكات يف لالستثمار الكلي املبلغ من تركية لرية مليار 23.1  وخصص

  :أهم املشاريع املقامة وفقا لشراكة القطاعني العام واخلاص يف تركيا .2. 3

تقوم تركيا بإشراك القطاع اخلاص يف إنشاء املشاريع االستثمارية للبىن التحتية وعلى رأسها قطاع النقل، ومن      

    :إطار اإلجناز، نذكر ما يليبني أهم املشاريع املشرتكة بني القطاع العام واخلاص سواء انتهت أو يف 

ويشتمل على نفق السكك  الرتكية اسطنبول هو مشروع النقل بالسكك احلديدية يف مدينة :مشروع مرمراي  .أ

، وكذلك حتديث خطوط السكك احلديدية يف الضواحي املوجودة على مضيق البوسفور احلديدية البحري حتت

النفق عبارة عن قناة مزدوجة و  على اجلانب اآلسيوي. جبزه على اجلانب األورويب إىل خلقايل من حبر مرمرة طول

مرتا حتت البوسفور، ومن املفرتض أن تكون مقاومة للهزات األرضية يف هذه املنطقة اليت  50حمفورة على عمق 

، باإلضافة إىل حمطات حتت األرض يف واليات اسطنبول 03يكثر فيها النشاط الزلزايل. ويتكون خط مرمرة من 

حمطة فوق األرض، العديد من هذه احملطات املقامة فوق سطح األرض هي حمطات مت جتديدها وبنائها على  37

راكب من ركاب السكك  75000نفس خط قطار الضواحي القدمي. وقد مت تصميم مشروع مرمراي لينقل 

ا عرب األنفاق املقاومة للزالزل، ويف األوقات خارج احلديدية يوميا يف الساعة، يف كال من االجتاهني بني أوروبا وآسي

  ساعات الذروة، يتم شحن آالف األطنان من البضائع يف الساعة عرب األنفاق االمسنتية املزدوجة حتت سطح البحر. 

، ومشل التجمع شركة كوماجاى 2004تركي قادته شركة تايسي يف يوليو -منح عقد البناء للمشروع جتمع ياباين

 2004يابانية، والشركات الرتكية غاما للصناعات ونور أول للبناء وتركيا للتجارة، انطلق املشروع سنة غومي ال

عن ما كان مقررات له نتيجة ، ولكن تأخر املشروع 2009حيث كان من املخطط أن يكتمل املشروع حبلول أفريل 

. وتشمل 2013 من املشروع يف أكتوبر الكتشافات أثرية عثر عليها يف املوقع. وأخريا افتتحت املرحلة األوىل

املرحلة الثانية من املشروع جتديد خطوط السكك احلديدية احلالية، ومن املتوقع بعد االنتهاء من املشروع أن ترتفع 

  .%27.7إىل  %3.6نسبة استخدام النقل بالسكك احلديدية يف اسطنبول من 

أنشئ كثالث جسر يربط بني ، جسر السلطان سليم األولأو  :جسر البوسفور الثالث  .ب

أطول جسر معلق يف وجسر السلطان حممد الفاتح، ويعد  جسر البوسفور اآلسيوية واألوروبية بعد اسطنبول ضفيت
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. متت املوافقة على خطط 2016أوت  26ومت االنتهاء منه وافتتاحه يف  2013 العامل، مت البدء بالعمل به عام

، وقد مت منح رخص بناء املشروع إىل شركيت "أتشتاش" 2012البناء للجسر الثالث من قبل وزارة النقل عام 

، كما يضم مضيق البوسفور أمتار فوق 1408يبلغ طوله ، 2013و"استالدي"، وبدأ ببناء اجلسر رمسيا يف جوان 

 املشروع أتاح قدمرتا، و  2164أخريني لسكة احلديد، ويبلغ إمجايل طول اجلسر  2منها للسيارات و 8ممرات  10

 تركية لرية مليار  1.75 بلغت مالية عوائد االقتصاد إىل البناء أعمال أضافت كما  للعمل، فرصة  6000 حوايل

 )https://ar.wikipedia.org/wiki/ ،2017( .سنويا

مضيق  ، يربط الشطرين اآلسيوي واألورويب حتت قاعإسطنبولهو نفق للسيارات يقع يف مدينة  :أوراسيا نفق  .ج

كم، 14.6. وميتد نفق أوراسيا املخصص للمركبات على مسافة 2016ديسمرب  20 ، افتتح رمسيا يفالبوسفور

كم منها حتت قاع مضيق البوسفور، إضافة إىل جزء يف الطرف األورويب، وآخر يف اجلانب اآلسيوي، وهو   3.4

عملية متدد وتقلص البنية االمسنتية، أو احنناءها لدى وقوع الزالزل، حبيث ال  مزود بآلية مقاومة للزالزل، تسهل

كم، وهو مؤلف من طابقني للذهاب   15مرتا، وطوله  14تشكل خطرا على حركة املرور بداخله. ويبلغ ارتفاعه 

سيخصص النفق و  .ألف سيارة من العبور خالله ذهابا وإيابا بني طريف مدينة اسطنبول 90واإلياب، كما سيمكن 

للسيارات واحلافالت الصغرية واملتوسطة، ولن يسمح للدراجات اهلوائية والنارية باستخدامه، وسيقلص مدة الرحالت 

دقيقة، ليخفف حدة االزدحام اليت تشهدها إسطنبول، ويكون بذلك أسرع وسيلة نقل  15دقيقة إىل  100من 

 BOTه تركيا، لشركات حملية خاصة وأجنبية، وفقا لنظام الذي منحتوبلغت تكلفة املشروع  .بني آسيا وأوروبا

وأشرف على بناء النفق كونسورتيوم مكون من شركة "يايب مركزي" ألف دوالر،  122مليون و 245حوايل مليار و

 )http://www.turkpress.com ،2017( الرتكية اخلاصة للبناء، وجمموعة "أس كي" الكورية اجلنوبية.

 إحدى 2013 مايو شهر يف الرتكية الشركات من مشرتكة جمموعة رحبت :اسطنبول يف الثالث املطار  .د

 مليار  22.1 مبلغ بدفع الشركات هذه ستقوم حيث اسطنبول، يف الثالث املطار مشروع بتنفيذ اخلاصة املناقصات

 من ابدء عاما  25  ملدة املطار تشغيل يف حقها على احلصول مقابل الضرائب إىل باإلضافة للحكومة يورو

 تكلفته تبلغ أن املتوقع فمن اآلن، حىت البالد يف تنفيذها يتم اليت املشاريع أكرب من املطار ويعترب .2017  عام

 يصل ما استيعاب على بقدرته ويتميز السنوي، والعائد االستثمارات مجيع تكلفة جبانب يورو مليار 33 حوايل

 املرحلة ستضم جوا. للسفر عاملي مركز اسطنبول لجع يف حيوي دور للمطار وسيكون راكب، مليون 150 إىل

 مليون  90  استيعاب على بقدرة للركاب مبىن جانب إىل وهبوطها الطائرات إلقالع مدرجني املطار بناء من األوىل

 .2018  عام حبلول للعمل جمّهزة لتصبح األوىل املرحلة من االنتهاء يتم أن املقرر ومن سنويا. راكب

جوان  30يوم  وافتتح 2013مارس  30بدأت األشغال فيه يف  :ر عثمان غازي)جس( إزميت خليج جسر  .ه

مشال  ويالوفا كوجا إيليويربط بني والييت   حبر مرمرة ، ويعد رابع أطول جسر معلق يف العامل، شيد فوق2016

مليون دوالر يوميا مبشاركة القطاعني  04الر، أي ما يقارب مليار دو  1.3. وقد بلغت تكلفة إجنازه حنو تركياغريب 
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شركات تركية وشركة إيطالية)، ومن املتوقع أن يقوم بتوفري ما  05العام واخلاص (مشروع مشرتك بني القطاع العام و
ن خالل ويعترب هذا املشروع من أضخم املشاريع الرتكية املمولة م .مليون دوالر سنويا على دخل تركيا 650يقارب 

مليار دوالر، بتمويل من خالل بنوك أجنبية  5القروض البنكية، حيث بلغ القرض املطلوب هلذا املشروع ما يقارب 
 وحملية تركية، حيث أصبح هذا املشروع أكرب مشروع يقرتض يف تاريخ تركيا يف جمال مشاريع البنية التحتية.

 الذي الكبري اسطنبول نفق مشروع أجل من الالزمة بالفعاليات فعلي بشكل البدء مت :الكبري اسطنبول نفق  .و
 قبل من منه االنتهاء عند استخدامه يتم سوف والذي البحر سطح حتت من واألوروبية اآلسيوية القارتني سريبط
 نفس يف حديدية وسكة بري طريق بنيته يف ويضم طوابق 03 على يبىن وسوف يومي، بشكل شخص مليون 6.5

 حيث عامليا نوعه من األول الكبري النفق هذا يكون وسوف السياق. هذا يف نوعه من األول سيكون والذي الوقت،
 بإجراء بالقيام للنفق العائدة األولية التحضريات سياق ويف داخله، يف ايضا األنفاق لقطار سكة يضم سوف

 من النفق هذا يف الطرق إنشاء على العمل يتم وسوف البحر. قاع أرضية أجل من الالزمة والتحاليل الدراسات
 اسطنبول بلدية طرف من األنفاق قطار أجل من احلديدية السكك إنشاء ويتم الربية، للطرق العامة املديرية طرف

 بناء إنشاؤه يتم وسوف البدء، تاريخ من اعتبارا سنوات 05 خالل إنشاءه من االنتهاء يتم أن املتوقع ومن الكربى،
 )BOT.) https://istanbul.imtilak.net ،2017 حتويل-تشغيل-إنشاء مبدأ على

أعمال تشييد جسر جاناكايل املعلق الذي تقول إنه  2017باشرت تركيا سنة  :املعلق جاناكايل جسر  .ز
سيكون األطول يف العامل، فوق مضيق الدردنيل الذي يربط حبر إجيه ببحر مرمره يف مشال غرب البالد. وسيضم 

ومتاشيا مع   تزامنا مع مئوية تأسيس اجلمهورية الرتكية. 2023حارات وسيوضع يف اخلدمة يف عام   اجلسر ست
مرتا ليكون بذلك أطول جسر معلق يف العامل. وتنفذ مشروع اجلسر جمموعة  2023ذلك، سيمتد اجلسر بطول 

ماك" و"يايب مركيز". وسيكلف املشروع أكثر والرتكيتني "لي  تضم الشركتني الكوريتني اجلنوبيتني "إس كاي" و"داليم"
 من عشرة مليارات لرية تركية.

 مع بالتوازي البحر سطح مستوى بطول ميتد اصطناعي مائي ممر عن عبارة القناة ستكون  :اسطنبول قناة  .ح
 ماك  مرتا، 150  وعرضها كم  47  القناة طول وسيبلغ مرمرة. وحبر األسود البحر بني بذلك لرتبط البوسفور، مضيق
 بالزحام. النفط ناقالت تتسبب عندما وحتديدا ¢ا البوسفور مضيق يزدحم اليت السفن لعبور فسيحا جماال سترتك

 نظرًا االستثمار فرص من العديد لتوفري مؤهلة وهي يوميا، باخرة  160  محولة استيعاب على قدرة للقناة سيكون
مليار دوالر أما  15-10حفر القناة سيكلف و  مباشرة. هلا ا�اورة املناطق يف منو حبدوث اهلائلة لالحتماالت

 ألف عامل إلجنازه. 15مليار دوالر تقريبا، وسيتم تشغيل  50تكلفة املشروع كامال فمن املتوقع أن تصل إىل 
 وميناء إجية، حبر على الواقع جانداريل ميناء فيه املهمة املشاريع تتضمن البحرية، الشؤون بقطاع يتعلق فيما أما  .ط
  األسود. البحر على الواقع فيليوس وميناء املتوسط، البحر على الواقع للحاويات الثاين سنيمر 
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 رؤية عن معلنا اسطنبول مدينة يف "إيكيتايل" مبنطقة الكربى املستشفى مشروع يأيتف الصحة جمال يف بينما  .ي

 يف نوعه من األول يكون أن ررتق فقد تركيا، يف واخلاص العام القطاع بني الشراكة منوذج من لالستفادة جديدة

  للمستشفى. الكامل التشغيل مبجرد وذلك العالجية، للسياحة مركزا اسطنبول جيعل مما العامل،

 أن له املخطط- اسطنبول مدينة يف "إيكيتايل" مبنطقة الكربى املستشفى مشروع فإن االستثمار، خبطط يتعلق وفيما

 يوميا، مريض 29,000 لـ الصحية اخلدمة توفر اتمستشفي تسع سيضم - شهرا 36 غضون يف يكتمل

وسيكون  .موظف 10,000 به العاملني عدد وسيبلغ سريرا 2,682 يبلغ األسرة من إمجايل عدد على وسيشتمل

 . املشروع مشرتكا بني شركيت "رونسانس" الرتكية لالستثمار يف قطاع الصحة و"سوجيتز" اليابانية

مت اختاذ اخلطوات األولية فيما يتعلق باخلطة الشاملة �موعة املستشفيات الكربى باملدن، وقد مت التوقيع كما   .ك

. وتضم الئحة 2013مستشفى يف عام  15على صفقات لتنفيذ الدفعة األوىل من املستشفيات والبالغ عددها 

يوزغات" و"مرسني" و"إسربطة"، بينما تشري املشروعات اليت مت افتتاحها حىت وقتنا احلايل املستشفيات الكربى "

التوقعات إىل تشغيل املستشفيات الكربى "قيصرية"، و"أضنة"، و"بلكينت" بأنقرة، و"مانيسا" وذلك يف أواخر عام 

تقدمي اخلدمات باملستشفيات الكربى "إسكي شهر"، و"إالزِغ"، و"كاراتيا" مبدينة  2019. وسيشهد عام 2017

مشروعا، من بينهم  31ر بالعمل يف املشروعات املتبقية سيصل إمجايل عدد املشروعات إىل قونيا. ومع االستمرا

 سرير.  42,000مستشفى كبري، ومن املقرر أن تبلغ السعة اإلمجالية لتلك املشروعات  28

 لرية مليار 100 بنحو تقدر مبالغ الصحة وزارة ستنفق حيثكما وضعت تركيا خطة لتشجيع االستثمار   .ل

 مناطق أن كما  الصحية، للرعاية املوجه  وخاص عام قطاع الشراكة لربنامج املخصصة اإلجيارات حجم يف تركية

 إىل باإلضافة االستثمارات، بدورها جتتذب اإللكرتونية الصحة وقطاع العالجية، والسياحة ا�انية، الصحية الرعاية

 عامليا حمورا البالد جعل بغرض الدوائية تحضراتللمس خاصة مناطق تأسيس خالل من للتصنيع التحتية البنية تعزيز

  الدوائية. املستحضرات وإنتاج والتطوير األحباث جمال يف

  

  :ـةامتـاخل

هدفت الدراسة إىل حتديد أمهية قطاع البنية التحتية، وضرورة اشرتاك القطاعني العام واخلاص يف إقامة مثل هذه      

بينهما من الناحية املادية أو املعرفية، مع تقدمي جتربة تركيا يف هذا ا�ال، وقد املشاريع، من خالل االستفادة املتبادلة 

   :توصلت الدراسة إىل ما يلي

متثل البنية التحتية املفتاح الرئيسي لتطور وازدهار أي بلد يف العامل، حيث أن هذه العناصر تسهل احلياة  •

فاهية �موع املواطنني، وهذا ما جيعلها من أولويات احلكومة االقتصادية واالجتماعية، وتعزز فرص التنمية وحتقق الر 

اليت تكون مسؤولة عن توفري سبل سري احلياة الطبيعية ملواطنيها من شبكات نقل برا، حبرا وجوا، وشبكة مياه 

 واتصاالت فعالة، وغريها.
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ة يف أغلب األحيان، وهو ما إقامة مشاريع البنية التحتية يستلزم استثمارات ضخمة ومدة إنشاء واسرتداد طويل •

 يدفع بالقطاع العام باألخذ على عاتقه حتقيق هذه املشروعات.

يف ظل النفقات املتزايدة للقطاع العام والتكاليف الكبرية اليت تقع على عاتق احلكومة يف خمتلف ا�االت، مع  •

بالقطاع اخلاص كشريك يف إقامة نقص اخلربة أحيانا يف قطاعات حديثة كاستخدام التكنولوجيا، يتم االستعانة 

مشاريع البنية التحتية، من خالل شراكات تعاقدية خمتلفة يلتزم فيها كل طرف مبا عليه من واجبات، وحيصل ما له 

 .BOTمن حقوق يف حدود الشروط القانونية لكل نوع شراكة كالتأجري واالمتياز، وعقود 

ها يف تركيا حيث اعتمدت عليها يف إقامة العديد من مشاريع أثبتت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص فعاليت •

 البنية التحتية على رأسها قطاع الطاقة والنقل والصحة.

توصلت تركيا إىل احتالل املرتبة الثانية عامليا يف حجم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وذلك يف إطار  •

السنوات املاضية، وهذا ما ساندها لتحقيق قفزة نوعية يف  برنامج التنمية الذي أطلقته احلكومة الرتكية خالل

 اقتصادها وجتار=ا داخليا وخارجيا.

مكنت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف تركيا من امتالك بنية حتتية قوية مسحت هلا باالرتباط بكافة  •

ل وتسهيل نقل البضائع واألفراد وجهات العامل من خالل إقامة مشاريع عمالقة، كما مسحت بتخفيض تكاليف النق

والقيام باملعامالت، مع االستفادة من عائدات استغالل هذه الطرق، وتشجيع السياحة العالجية ¢ا من خالل 

 املراكز الصحية العاملية املنجزة بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص.

ر أقوى اقتصادات عاملية يف حدود يف إطار خطة تركيا الشاملة اليت =دف إىل الوصول إىل جمموعة عش •

، فإ�ا أطلقت أو بصدد إطالق العديد من املشاريع الضخمة املتعلقة مبزيد من التحديث لبناها التحتية، 2023

وذلك بالشراكة مع القطاع اخلاص الذي أثبت جناحه يف هذا ا�ال، مع الرتكيز على الشركات الرتكية احمللية، 

  يدة من خالل املشاريع واليت ستسمح هلا بالدخول يف مثل هذه االستثمارات.خصوصا مع اكتسا¢ا خربة ج

  

   املستعملة: املراجع

)، الشراكة بني القطاع العام (احلكومة) والقطاع اخلاص، دائرة 2010إدارة الدراسات االقتصادية واملالية ( •

 املالية، حكومة ديب.

 املصريف للمشروعات، مطبعة العشرى، مصر.)، التمويل 2006رشدي صاحل عبد الفتاح صاحل ( •

اإلطار  -)، الشراكة بني مشاريع القطاعني العام واخلاص2012ليث عبد هللا الفيهيوي، بالل حممود الوادي ( •

 النظري والتطبيقي، دار احلامد للنشر والتوزيع، األردن. 

توسطة من خالل اإلنفاق )، دعم املؤسسات الصغرية وامل2015حممد الشريف بن زاوي، هاجر سالطين ( •

 .03االستثماري العام على البىن التحتية، جملة البحوث االقتصادية واملالية، جامعة أم البواقي، العدد 
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)، دور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف رفع عوائد االستثمار يف البىن التحتية 2015حممد صالح ( •

لكية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم لالقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل امل

 االقتصادية، ختصص نقود وبنوك، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف. 

)، اإلنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وأثره على 2010حممود حممد داغر علي، علي حممد علي ( •

 .51، العراق، العدد النمو االقتصادي يف ليبيا، جملة حبوث اقتصادية عربية

عقد -)، الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص ودورمها يف التنمية احمللية يف اجلزائر2016مرابطي وفاء ( •

االمتياز حالة بلدية حاسي بن عبد هللا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم السياسية، ختصص 

 لعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح بورقلة.تنظيمات سياسية وإدارية، كلية احلقوق وا

 النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية، االسكندرية. -)، اقتصاديات املشروعات العامة2004املرسي السيد حجازي ( •

، نشر البنك الدويل–تركيا حتصل على الرتتيب الثاين يف مشروعات االستثمار بالشراكة بني القطاع العام واخلاص •

 .09/09/2017، اطلع عليه يوم http://www.invest.gov.tr، 10/06/2015 :يف

  09/09/2017 ، اطلع عليه يومhttp://www.invest.gov.tr البنية التحتية واللوجستيات، •

 جسر البوسفور الثالث، على املوقع الرمسي لويكيبيديا.جسر السلطان سليم األول •
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